
Nådegåva 
 
Vill du läsa i Bibeln omkring 
månadens tema så läs gärna 
följande avsnitt:  
 
1 Kor kapitel 12-14 
Meddela vishet 
Meddela kunskap 
Tro 
Gåvan att bota 
Kraft att göra under 
Tala profetiskt 
Skilja mellan olika andar 
Tala olika slags tungotal 
Tolka tungotal 
 
Rom 12:3-8 
Profetisk gåva 
Tjänandets gåva 
Undervisningens gåva 
Tröstens gåva 
Gåvan att frikostligt dela med sig 
Nitisk som ledare 
Glatt hjärta visa barmhärtighet 
 
Ef 4:1-16 
Apostlar 
Profeter 
Förkunnare 
Herdar 
Lärare 
 
Märk att Paulus räknar upp lite 
olika gåvor beroende på vilka han 
skriver till. Han hade alltså ingen 
absolut systematisk lista färdig.  
 
Vill du läsa mer om Andens 
Gåvor så läs gärna 

• Gåvornas 3 färger av 
Christian A. Schwarz 
(ISBN 9186578206) 
Boken ger en bra grund 
omkring Andens gåvor, 
och ger dig en möjlighet 
att själv få klarhet vilka 
gåvor du fått. 

• Kom Helige Ande av 
David Pytches (utgått, 
ISBN 9172181168) 
Biskop David tar upp 
olika nådegåvor och 
klargör syfte och hur du 
kan ta emot dem och 
praktisera dem. 

• Som fisken i vattnet. Bok 
och kurs från Willow 
Creek om att upptäcka 
sina gåvor.) (utgått ISBN 
9171953582) 

 
Att fundera på: 

• Vilka gåvor tror du Gud 
har lagt ner i ditt liv? 
Vilka är du ganska säker 
på, vilka anar du? (Glöm 
inte att Paulus verkar 
förutsätta att alla troende 
har i alla fall en nådegåva 
! Kor 12:11 ”…på var och 
en…”.) 

• Hur ska du kunna 
upptäcka och träna dig i 
de nådegåvorna? 

• Vilka andra vet du om 
som har samma 
nådegåvor och som du 
kan koppla ihop med? 
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